
 

Komentář k vyplnění formuláře Registrační list kolektivu mladých hasičů 
 

 

ZÁKLADNÍ FORMULACE 

Registrační list kolektivu mladých hasičů (dále jen Registrační list) = jeden ze základních 

registračních dokumentů Úseku mládeže SH ČMS, má evidenční a statistickou formu, 

republikový soubor Registračních listů vytváří přehled o počtu kolektivů a družstev 

mladých hasičů registrovaných v příslušném roce v rámci SH ČMS. 

 

Kolektiv = skupina všech  mladých hasičů (do 18 let), nejméně 5,  která v průběhu roku 

společně systematicky pracuje v rámci SDH,  dále viz. dokument Směrnice činnosti 

s kolektivy mladých hasičů (dále jen Směrnice činnosti). Kolektiv se skládá z družstev a 

jednotlivců. 

 

Družstvo = věkově příbuzná skupina mladých hasičů (do 18 let), která v průběhu roku 

společně pracuje v příslušné kategorii (přípravka, mladší, starší, dorostenci, dorostenky) 

v rámci kolektivu mladých hasičů SDH, dále viz. Směrnice činnosti. 

 

Přípravka = skupina dětí do 6 let, které celoročně působí v rámci kolektivu buď jako 

jednotlivci nebo jako družstvo. Tito členové musí být evidováni na OSH (formou seznamu), 

mají místo členského průkazu vystavenu pouze přílohu k členskému průkazu mladého hasiče, 

kde se místo čísla členského průkazu uvádí písmeno P jako člen přípravky, dále viz. Směrnice 

činnosti 

 

Jednotlivec = osoba do 18 let, která celoročně působí v rámci kolektivu v některé z kategorií 

(přípravka, dorostenci, dorostenky). 

 

Vedoucí kolektivu = osoba starší 18 let  s příslušnou kvalifikací (min. III. stupně) zodpovědná 

za činnost celého kolektivu (všech družstev a jednotlivců, vedoucích a instruktorů), dále viz. 

Směrnice činnosti. 

 

Vedoucí  družstva = osoba starší 18 let s příslušnou kvalifikací (min. III. stupně)  zodpovědná 

za činnost svěřeného družstva, dále viz. Směrnice činnosti. 

 

Instruktor nebo vedoucí (pomocník vedoucího) = instruktoři jsou mladí členové SH ČMS ve  

věku 15-18 let, kteří vlastní kvalifikaci III. stupně a pomáhají vedoucímu družstva nebo 

kolektivu s vedením družstva či kolektivu, pomocníci vedoucích družstev nebo kolektivů jsou 

osoby starší 18 let s příslušnou kvalifikací (min. III. stupně), které pomáhají vedoucímu 

družstva nebo kolektivu s vedením družstva či kolektivu, dále viz. Směrnice činnosti. 

 

Pozn. : Působí – li v rámci SDH pouze jedno družstvo (např. 10 dětí , které věkově spadají do 

starší kategorii), potom je toto družstvo zároveň kolektivem a jeho vedoucí, je-li pouze jeden, 

je vedoucím kolektivu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKYNY K VYPLŇENÍ FORMULÁŘE 
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Kolektiv SDH 

Levá horní část formuláře musí obsahovat razítko SDH a podpis starosty SDH. 

Pokud SDH nemá bankovní účet nebo IČO kolonky nevyplňujte. 

Vedoucí kolektivu a družstev 

Do tabulky vyznamenání vyplňujte roky získání příslušného vyznamenání, u čestných uznání, 

které lze získat i opakovaně vyplňte poslední rok. 

U tabulek s přehledem o kvalifikacích vedoucího uvádějte vždy rok získání a rok posledního 

obnovení. 

Př. : kvalifikace byla získána v roce 1995 a obnovena v roce 2000 

Kvalifikace VEDOUCÍHO   

I. stupeň 

1995 2000 
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Vyplní se obdobně jako strana 1. Pokud v kolektivu působí více instruktorů nebo vedoucích 

než je  kolonek k dispozici, stranu 2 okopírujte a vyplněný list přiložte k formuláři. 

V závěru strany 2 uveďte kontaktní osobu, adresu, tel., fax případně e-mail kam lze zasílat 

informace. 
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Počet družstev nebo jednotlivců zařazených v daném roce do kolektivu mladých hasičů  

Vyplňte počty družstev a jednotlivců dle skutečnosti. 

Členové kolektivu (včetně přípravky) 

U každého člena vyplňte předepsané údaje. 

Jedná-li se o člena přípravky uveďte do poznámky písmeno velké P. 

Př. 

Jméno, příjmení Rodné číslo Bydliště                    Odznaky odborností     Pozn.
                      Preventista Kronikář Strojník Cvičitel Velitel   

Milan Novotný 885112/7770 Pravoslavotice 55   1995     1997    2000      -        -       - 

Marie Málková 965411/0045 Chudíř 58            -            -           -       -        -      P 

Kamil Pokorný 831205/0011 Chudíř 44        1990     1992    1995  1996  2000  - 

………. 
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Pokračujte ve vyplnění formuláře jako na předchozí straně. V případě, že počet kolonek je 

nedostačující, okopírujte stranu 4 a  vyplněný list přiložte k formuláři. 

V závěru formuláře proveďte sumář počtu členů kolektivu, uveďte datum a formulář opatřete 

podpisem vedoucího kolektivu. 

 

ZÁVĚR 

Údaje o počtu družstev, která se zúčastnila jarních (konec ročníku) a podzimních (začátek 

nového ročníku) okresních kol hry Plamen nebo dorostu  musí být shodné s údaji uváděnými 

na hlášení SDH za uplynulý rok (do hlášení se uvádí počet družstev, která se zúčastnila 

jarního ukončení  posledního uzavřeného ročníku, nikoli hlídek, které se zúčastnily začátku 

nového ročníku na podzim. 

 

POZOR : Na Registračním listu budou jako členové kolektivu uvedeni pouze ti, kteří 

v kolektivu skutečně působí !  

Tzn., že počet přihlášených mladých hasičů (do 18 let) v příslušném roce v SDH nemusí 

souhlasit s počtem členů v kolektivu.  

Př. : Pět 17-ti letých dorostenců, kteří jsou členy SDH Jokov pracuje v rámci celoroční 

činnosti v družstvu dorostu  SDH ve vedlejší obci Líšky. SDH Jokov je eviduje jako své 

členy, odvádí za ně členské příspěvky, ale jako členové kolektivu jsou uvedeni na 

Registračním listu SDH Líšky, tedy v kolektivu, kde působí. 


